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Przeciw degradacji oœwiaty

Ponad 120 tysięcy podpisów pod petycją o odwołanie minister edukacji narodowej, Kata−
rzyny Hall przekazali premierowi związkowcy z oświatowej „Solidarności”. Stało się to
podczas ogólnopolskiej pikiety nauczycieli, zorganizowanej w czwartek, 7 kwietnia, przed
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
- Tak - dla dialogu i debaty o oœwiacie! Nie - dla Jeœli bêdziemy chcieli wys³aæ nasze dzieci na studia, bêdegradacji polskiej oœwiaty - tak zaczyna siê list zwi¹z- dziemy musieli wys³aæ je do prywatnych szkó³ - ostrzekowców z „Solidarnoœci” do premiera Donalda Tuska, ga Ryszard Proksa, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej
który z³o¿yli w czwartek w kancelarii premiera. Pisz¹ Oœwiaty.
w nim o tym, ¿e wielokrotnie apelowali o podjêcie dia★★★
logu i merytoryczn¹ debatê o kszta³cie polskiej oœwiaOŒWIADCZENIE
ty, zwracaj¹c jednoczeœnie uwagê na, ich zdaniem, nie- Prezydium Sekcji Krajowej Oœwiaty i Wychowania
zrozumia³e, kontrowersyjne i szkodliwe decyzje MEN. w sprawie likwidacji szkó³ i placówek oœwiatowych
Zdaniem zwi¹zkowców planowana przez Ministerstwo
Prezydium Sekcji Krajowej Oœwiaty i Wychowania
Edukacji Narodowej nowelizacja ustawy oœwiatowej NSZZ „Solidarnoœæ” po dokonaniu analizy informacji
jest zagro¿eniem dla polskiej oœwiaty. Resort edukacji o skali likwidowania szkó³ i placówek oœwiatowych w
zak³ada w nim m.in. mo¿liwoœæ ca³kowitego pozby- ca³ym kraju stwierdza, ¿e potwierdzi³y siê przewidywania siê przez samorz¹dy lokalne zadañ edukacyj- wania Zwi¹zku co do niekorzystnych zmian wynikaj¹nych poprzez przekazywanie szkó³ i placówek oœwia- cych z szerokiej nowelizacji w ustawie o systemie oœwiatowych organizacjom pozarz¹dowym i innym osobom ty (2009 r.) oraz innych aktach prawnych. Likwidacja
prawnym i fizycznym, rewolucjê w nadzorze pedago- ok. 500 placówek oœwiatowych nie jest tylko efektem
gicznym i systemie oceniania (likwidacja kuratoriów ni¿u demograficznego, jak siê to przedstawia opinii spooœwiaty, centralnej i okrêgowych komisji egzamina- ³ecznej. W du¿ym stopniu jest negatywnym nastêpcyjnych).
stwem zwiêkszania zadañ oœwiatowych realizowanych
Jeden z zarzutów zwi¹zkowców wobec minister przez samorz¹d bez odpowiedniego zwiêkszania nak³aedukacji, to danie wolnej rêki samorz¹dom w sprawie dów na oœwiatê. Jest to tak¿e konsekwencja poszerzazamykania szkó³. Zdaniem Ryszarda Proksy, przewod- nia kompetencji jednostek samorz¹du terytorialnego
nicz¹cego oœwiatowej „Solidarnoœci”, samorz¹dy nie jako organów prowadz¹cych szko³y i placówki oœwiaotrzymuj¹ subwencji na odpowiednim poziomie, towe kosztem kompetencji kuratoriów oœwiaty - czyli
oszczêdzaj¹ na p³acach nauczycieli, ale nie zwracaj¹ organów nadzoru pedagogicznego. Te negatywne nasiê do rz¹du o zwiêkszenie œrodków bud¿etowych na stêpstwa powinny byæ istotnym argumentem przeciwoœwiatê. Jednym ze skutków dotychczas wprowadzo- ko dalszemu psuciu systemu edukacji w Polsce i ponych przez minister Hall zmian jest zapowiedŸ likwi- zbywaniu siê przez pañstwo odpowiedzialnoœci za edudacji w ca³ym kraju ponad 500 szkó³.
kacjê. Jednak najnowszy projekt kolejnej zmiany w
- Reforma systemu oœwiaty skoñczy siê prywatyzacj¹ ustawie o systemie oœwiaty wskazuje, ¿e resort edukai „amerykanizacj¹” oœwiaty. To znaczy, ¿e najbiedniej- cji nie dostrzega negatywnych konsekwencji w³asnych
sze, najgorzej wyposa¿one bêd¹ szko³y samorz¹dowe. dzia³añ.

Skoñczyæ z przemoc¹ w pracy...

Obrażanie, nękanie i poniżanie pracowników, groźby czy upokarzające zachowania − te
zjawiska muszą zniknąć ze środowiska pracy. Porozumienie w sprawie eliminowania
przemocy w miejscu pracy podpisali na forum Komisji Trójstronnej do spraw Społecz−
no−Gospodarczych szefowie związków zawodowych i reprezentanci pracodawców.
- Jednym z podstawowych obowi¹zków pracodawcy
jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków
pracy. Coraz czêœciej zaczyna siê przez to rozumieæ równie¿ czynniki wp³ywaj¹ce na dobry stan psychiczny pracowników. Taka jest tendencja unijna, a jej wyrazem s¹
dwa porozumienia europejskich partnerów spo³ecznych.
Jedno dotyczy stresu zwi¹zanego z prac¹, a drugie nêkania i przemocy w pracy - mówi Barbara Surdykowska,
ekspert NSZZ „Solidarnoœæ”.
Nêkanie i przemoc mog¹ byæ powodowane nieakceptowanym zachowaniem i przyjmowaæ ró¿ne formy: fizyczne, psychiczne lub o charakterze seksualnym. Mog¹
wystêpowaæ w ka¿dym miejscu pracy, niezale¿nie od
wielkoœci przedsiêbiorstwa, obszaru dzia³alnoœci lub formy stosunku pracy. Zaliczamy do nich jednorazowe przypadki lub systematyczne wzorce zachowañ. Do nêkania
czy przemocy mo¿e dochodziæ miêdzy wspó³pracownikami, miêdzy prze³o¿onym a podw³adnymi lub ze strony
osób trzecich, na przyk³ad klientów, czy podopiecznych.
Dotyczy to szczególnie sektora us³ug, na przyk³ad ochrony osób i mienia, handlu czy ochrony zdrowia.
Polscy partnerzy spo³eczni deklaruj¹ w zawartym porozumieniu, i¿ w ramach relacji pracodawca pracownik
nie bêd¹ tolerowane ¿adne przejawy nêkania czy przemocy. Natomiast eliminowanie i ograniczanie zagro¿eñ
spowodowanych wystêpowaniem tych zjawisk w miejscu pracy powinno byæ przedmiotem wspólnej troski pracodawców oraz pracowników i ich przedstawicieli przy
wsparciu ze strony w³adz publicznych.

Partnerzy spo³eczni zwracaj¹ uwagê na potrzebê
promocji dzia³añ zapobiegaj¹cych nêkaniu i przemocy w pracy, identyfikowaniu tych problemów czy w³aœciwej prewencji. - Tym bardziej, ¿e jak szacuje Œwiatowa Organizacja Zdrowia, do 2020 roku problemy
psychiczne bêd¹ podstawow¹ przyczyn¹ niezdolnoœci
do dalszej pracy. Dba³oœæ o dobry stan psychiczny pracowników prowadzi do zmniejszenia absencji, poprawia relacje miêdzy pracownikami oraz zwiêksza efektywnoœæ pracy a to ju¿ przek³ada siê na finanse - uwa¿a Surdykowska. Jak dodaje, Fundacja Dubliñska obliczy³a, ¿e roczne straty z powodu stresu zwi¹zanego z
prac¹ w krajach Unii Europejskiej w 2002 roku szacowane by³y na poziomie 20 miliardów euro. Badania
wskazuj¹, ¿e najczêœciej wystêpuj¹c¹ form¹ przemocy
s¹ s³owne zniewagi. Skar¿y siê na nie ponad 12 procent pracowników, badanych przez Fundacjê Dubliñsk¹.
Podpisana przez partnerów spo³ecznych deklaracja to
kolejny - po porozumieniu w sprawie telepracy i stresu w
pracy - przyk³ad wdro¿enia w Polsce Europejskiego Porozumienia Ramowego. Porozumienie dotycz¹ce nêkania i przemocy w miejscu pracy na poziomie europejskim zosta³o podpisane przez organizacje pracowników
(Europejsk¹ Konfederacjê Zwi¹zków Zawodowych) i pracodawców (Business Europe, UEAPME i CEEP) w kwietniu 2007 roku. Negocjacje w sprawie wdro¿enia w Polsce porozumienia podjêto w 2009 roku z inicjatywy NSZZ
„Solidarnoœæ”.

Ciąg dalszy ze str. II

ustaw zdrowotnych. Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ
„Solidarnoœæ” wystosowa³ do wszystkich parlamentarzystów list, w którym apeluje o odrzucenie zawartych
w projektach zmian. Nie wolno wprowadzaæ mechanizmów, które ostatecznie uderz¹ w najs³abszych i spowoduj¹, ¿e konstytucyjna zasada równego - bez wzglêdu na sytuacjê materialn¹ obywatela - dostêpu do opieki
zdrowotnej stanie siê pustym zapisem - pisz¹ zwi¹zkowcy. - Nasza s³u¿ba zdrowia jest dramatycznie niedofinansowana. Zamiast forsowania rozwi¹zañ, które na
d³ugie lata zdestabilizuj¹ system ochrony zdrowia, oczekujemy dzia³añ nastawionych w pierwszym rzêdzie na
poprawê finansowania s³u¿by zdrowia - mówi Maria
Ochman, przewodnicz¹ca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarnoœæ”.
● (21.03.2011) W¹tpliwa waloryzacja emerytur i rent,
utrudniony dostêp do us³ug medycznych, krytyczna sytuacja materialna wiêkszoœci emerytów i rencistów - to
powody, dla których Sekcja Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Gdañskiego zorganizowa³a pikietê pod Pomorskim Urzêdem Wojewódzkim
w Gdañsku. - Ta dzisiejsza manifestacja rozpoczyna
akcjê protestacyjn¹, og³oszon¹ przez Komisjê Krajow¹
w obronie osób najubo¿szych. Musimy pamiêtaæ, ¿e to
dziêki postawie dzisiejszych emerytów powsta³a „Solidarnoœæ”, w znacznej mierze dziêki nim Polska odzyska³a wolnoœæ - mówi³ Krzysztof Doœla, przewodnicz¹cy Regionu Gdañskiego „Solidarnoœci”. Protestuj¹cy
domagali siê wprowadzenia dodatku dro¿yŸnianego, rekompensuj¹cego rosn¹ce codzienne wydatki, systematycznego przeprowadzania waloryzacji, pokrywaj¹cej
wzrost kosztów utrzymania oraz poprawy dostêpu do
us³ug medycznych. Zwracano uwagê, ¿e wprowadzona
przez rz¹d Donalda Tuska podwy¿ka podatku VAT spowodowa³a wzrost kosztów utrzymania o 10 procent, zaœ
przyznana od 1 marca 2011 roku waloryzacja wynosi
netto 2,5 procent. Tak¿e ceny ¿ywnoœci, lekarstw oraz
inne podstawowe koszty utrzymania rosn¹ w przera¿aj¹cym tempie. Podkreœlano, ¿e rz¹d nie robi nic w celu
poprawy sytuacji materialnej najubo¿szych obywateli.
● (25.03.2011) Dominik Kolorz zosta³ wybrany nowym
przewodnicz¹cym Zarz¹du Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”. Odda³o na niego g³osy 157
spoœród 169 delegatów bior¹cych udzia³ w g³osowaniu.
- Dziêkujê za zaufanie i dziêkujê tak¿e tym delegatom,
którzy na mnie nie g³osowali, bo to zmobilizuje mnie do
jeszcze ciê¿szej pracy - powiedzia³ Kolorz tu¿ po og³oszeniu wyników g³osowania. Wybór nowego przewodnicz¹cego œl¹sko-d¹browskiej „Solidarnoœci” by³ najwa¿niejszym punktem IX Walnego Zebrania Delegatów
Regionu. W trakcie zebrania przewodnicz¹cy Piotr Duda
z³o¿y³ rezygnacjê w zwi¹zku z wyborem na stanowisko
przewodnicz¹cego Komisji Krajowej. Wzruszony zaznaczy³, ¿e to dla niego bardzo trudny moment, poniewa¿
dla œl¹sko-d¹browskiej „Solidarnoœci” pracowa³ przez 16
lat. Podziêkowa³ dzia³aczom za wspóln¹ pracê. Piotr Duda
zosta³ uhonorowany Z³otym Medalem Regionu Œl¹skoD¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”. Dominik Kolorz ma
45 lat, ¿onê Ewê i troje dzieci: 23-letni¹ Martê, 21-letniego Macieja i 17-letniego Jakuba. Od 2003 roku przewodniczy³ górniczej „Solidarnoœci”. Drug¹ kadencjê jest
cz³onkiem Komisji Krajowej.
● (28.03.2011) Trwa referendum strajkowe w spó³kach
kolejowych przeznaczonych do prywatyzacji. - Lepiej
tydzieñ negocjowaæ ni¿ raz zastrajkowaæ. Ale je¿eli siê
nie da, to bêdziemy musieli siêgn¹æ do ostatecznych rozwi¹zañ - mówi Henryk Grymel, szef kolejarskiej „Solidarnoœci”.
NSZZ „Solidarnoœæ” wraz z pozosta³ymi zwi¹zkami
dzia³aj¹cymi na kolei domaga siê gwarancji socjalnych
dla pracowników zanim przedsiêbiorstwa zostan¹
sprzedane. Poniewa¿ negocjacje nie przynios³y dotychczas rozstrzygniêcia, zwi¹zkowcy og³osili referendum
strajkowe. - Przed nami trudny okres obrony miejsc
pracy, poniewa¿ rz¹d postanowi³ prywatyzowaæ
wszystkie spó³ki kolejowe poza Polskimi Liniami Kolejowymi. Dopuszczamy mo¿liwoœæ prywatyzacji, pod
warunkiem ¿e to bêdzie dokapitalizowanie firmy a
wiêkszoœciowy udzia³ w spó³kach zachowa pañstwo t³umaczy Grymel.
Przewodnicz¹cy kolejarskiej „S” dodaje, ¿e dla Zwi¹zku najwa¿niejsza jest obrona miejsc pracy. - Dziêki naszym dzia³aniom od wielu lat wzrasta nam uzwi¹zkowienie. Mimo du¿ych zwolnieñ na kolei nasz zwi¹zek
nie traci na sile i z tego jesteœmy bardzo zadowoleni dodaje Grymel.

